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Vilkaviškio „Aušros― gimnazijos mokinių laikraštis

Leidžiamas nuo 1992 m.

Laiškas gimnazijos bendruomenei iš...

ys
akn
o š bet s.
ksl ios, saldū is
o
l
M arč —
ote
k ai
ist
Ar
si
vai

港

來自香

Sveiki,

Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad mūsų gim —
nazijoje dirba daug puikių mokytojų ir mokosi
daug gabių mokslui, menui ir kūrybai mokinių.
2011-2012 mokslo metų nugalėtojai:
Respublikinio 9-12 kl. mokinių kūrybinių - mokslinių darbų konkursas „Tikėjimas ir mokslas - du
sparnai kilti į tiesą“
MILDA BANIONYTĖ, IV G kl. - III vieta. Mokytoja VILMA BALANDIENĖ.
Respublikinė Lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir uţsienio lietuviškų mo kyklų mokiniams
IEVA PAŠKAUSKAITĖ, IIIC kl. - II vieta. Mokytoja JOLITA SINKEVIČIENĖ.
Respublikinis KTU kompiuterininkų forumas. Programavimo konkursas
ROKAS GRIKIETIS, IVF kl. - II vieta. Mokytoja INGA KAMINSKIENĖ.
Respublikinis KTU kompiuterininkų forumas. IT taikymo konkursas
IEVA PAŠKAUSKAITĖ, IIIC kl. - III vieta. Mokytoja INGA KAMINSKIENĖ.
Respublikinė Antikos kultūros olimpiada
IEVA PAŠKAUSKAITĖ, IIIC kl. - II vieta; DEIMANTAS BATULEVIČIUS — apdovanotas paskatina muoju prizu. Mokytojos: MILDA SLEDŢIUVIENĖ, REGINA ALEKSIENĖ, ONA ŠIMANSKIENĖ,
JOLITA SINKEVIČIENĖ, REDA VIKTAŢENTIENĖ.
Meninio skaitymo zoninis turas
EGLĖ TAMAŠAUSKAITĖ, IVF kl. - II vieta. Mokytoja JOLITA SINKEVIČIENĖ.
Rajoninė geografijos olimpiada
MARIUS VALASEVIČIUS, IIIF kl. - II vieta. Mokytoja VILMA REKAŠIENĖ.
Rajoninė istorijos olimpiada
IEVA PAŠKAUSKAITĖ, IIIC kl. - I vieta; GRETA BURBAITĖ, IIIE kl. - III vieta.
Mokytoja MILDA SLEDŢIUVIENĖ.
Respublikinis mokinių straipsnių konkursas „Jaunimui palankios sveikatos paslaugos Lietuvoje“
OKSANA MIELAIUSKAITĖ, IIID kl. - apdovanota paskatinamuoju prizu.
Mokytoja ERIKA ANCEVIČIŪTĖ.
Respublikinis jaunųjų prozininkų konkursas Vlado Dautarto premijai laimėti
AGNĖ KAVALIAUSKAITĖ, IVH kl. - apdovanota paskatinamuoju prizu.
Mokytoja ERIKA ANCEVIČIŪTĖ.
Rajoninė matematikos olimpiada
GERDA ŠIMOLIŪNAITĖ, IA kl. - I vieta; JIEVA VILKAITYTĖ, IB kl. - II vieta;
ALGIRDAS KARTAVIČIUS, ID kl. - III vieta; VYTAUTAS ŠLENFUKTAS, IIA kl. - I vieta;
ALGIRDAS VAINAUSKAS, IIIF kl. - I vieta; MARIUS VALASEVIČIUS, IIIF kl. - II vieta;
MINDAUGAS KLAPATAUSKAS, IIIF kl. - III vieta; VYGINTAS ŠLENFUKTAS, IVG kl. - I vieta;
RIMAS BRIAUKA, IVF kl. - II vieta; JUOZAS ŠERKŠNAS, IVF kl. - III vieta.
Mokytojos: VIRGINIJA BARTKUVIENĖ, MARYTĖ MOCKIENĖ, VIOLETA ZAJANKAUSKIENĖ,
VIDA KARPAVIČIENĖ, RIMA PĖČELIENĖ.
Rusų kalbos rajoninė olimpiada
KAROLINA RAMANAUSKAITĖ, IIIH kl. - I vieta; GRETA BURBAITĖ, IIIE kl. - II vieta.
Mokytoja VANDA UNGURAITIENĖ.
Rusų kalbos raiškiojo skaitymo konkursas
PAULINA ŠVIRINAITĖ, IIC kl. - I vieta. Mokytoja ANGELĖ BURAGIENĖ.
Meninio skaitymo rajoninis turas
EGLĖ TAMAŠAUSKAITĖ, IVF kl. - I vieta. Mokytoja JOLITA SINKEVIČIENĖ.
JUSTĖ KAZAKEVIČIŪTĖ, IVA kl. - III vieta. Mokytoja VAIDA KAINAUSKIENĖ.
Lietuvos mokinių technologijų olimpiada
ANDRIUS DAMUŠIS, IIA kl. - I vieta; ALGIRDAS BRIAUKA, III F - II vieta;
BRIGITA RAGICKAITĖ, IIA - III vieta.
Mokytojai: EGLĖ GALINSKIENĖ, RAMŪNAS BŪDININKAS, RIMANTAS DANILEVIČIUS.
Vilkaviškio rajono lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada
EVA PAŠKAUSKAITĖ, III C kl. – I vieta; VYTARĖ KERŠYTĖ, IA kl. —III vieta;
BRIGITA RAGICKAITĖ, II A kl. – III vieta;
Mokytojos JOLITA SINKEVIČIENĖ, ELEONORA BUZAITIENĖ, VAIDA KAINAUSKIENĖ.
Vilkaviškio rajono 11 klasių anglų kalbos olimpiada
MARIUS RUTKAUSKAS, III A kl. – I vieta; MARIUS VALASEVIČIUS, III F kl. – III vieta.
Mokytoja DAIVA ČĖSNIENĖ.
45-oji biologijos olimpiada
GIEDRĖ KUBILIŪTĖ, IA kl. – I vieta; JIEVA VILKAITYTĖ, IB kl. – III vieta ;
GUODA LIEPUONIŪTĖ, IIA kl. – II vieta; VYTAUTAS ŠLENFUKTAS, II kl. – III vieta ;
VIKTORIJA MAZAUSKAITĖ, IIIG kl. – II vieta; LAURA BRAZYTĖ, III kl. – III vieta;
Nukelta į 2 psl.

Esu Beata Vekeriotaitė. Nors ir ne ilgai
(vos dvejus metus), bet mokiausi Vilkaviškio „Aušros― gimnazijoje (2009-2011). Tada visai netikėtai sumąsčiau dalyvauti Jungtinių Pasaulio Koledžų Lietuvos Nacionalinio Komiteto organizuojamame konkurse
stipendijai viename iš keturių siūlomų koledžų laimėti. Nieko
nesitikėdama, pagalvojau, kad visai įdomu išbandyti savo jėgas, turint omenyje, kad net ir atranka buvo tikrai įdomi (juk
ne kasdien yra galimybė pabendrauti su Kinijos, Italijos, Norvegijos ambasadoriais Lietuvoje). Tada, praėjusi visus tris
etapus (pirmasis etapas – rašinys, rekomendacijos, pažymių
vidurkis ir t.t., tada du pokalbiai – vienas lietuvių, kitas anglų
kalba), visiškai netikėtai buvau atrinkta dvejus metus mokytis
viename iš 13 Jungtinių Pasaulio Koledžų – Li Po Chun
UWC, esančiame Honkonge. Į šį koledžą kviečiamas vos vienas lietuvis per trejus metus, todėl galiu sakyti, jog man labai
pasisekė.
Vos atvykę mes, pirmamečiai, buvome pasitikti itin šiltai.
Koledže buvome supažindinti su savo „buddies― – antramečiais, padėsiančiais greičiau apsiprasti su nauja aplinka ir tiesiog būsiančiais naujais draugais. Pirmąją savaitę pamokos
koledže nevyko, tai buvo orientacinė savaitė, kurios metu atlikdami įvairių užduočių geriau susipažinome su pačiu Honkongu, aplankėme keletą įžymių vietų. Galiausiai praleidome
keletą dienų stovyklavietėje, kur turėjome galimybę geriau
pažinti vienas kitą. Negalėjau patikėti, kad čia reikės iš tikrųjų
mokytis, atrodė, jog visa tai bus tik gražios atostogos...

Miesto ralio metu.

Pirmosios dienos koledţe
Bet mokytis čia iš tikrųjų reikia—pagal Tarptautinio Bakalaureato programą. Pamokos, kaip ir visa kita
veikla, vyksta anglų kalba. Kita vertus, vos mėneNukelta į 2 psl.

Atkelta iš 1 psl.

Atkelta iš 1 psl.

Laiškas gimnazijos bendruomenei iš Honkongo
praėjus nuo atvykimo, supratau, kad labai ilgiuos lietuvių kalbos, todėl pasinaudojau galimybe jos mokytis savarankiškai (tokia, čia vadinama „self-taugt― programa,
yra siūloma, todėl kiekvienas norintis gali mokytis savo gimtosios kalbos, padedamas korepetitoriaus. Man, beje, itin padėjo Vilkaviškio „Aušros― gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Vaida Kainauskienė, kuriai, pasinaudodama proga, labai noriu
padėkoti!). Mokausi čia ir kinų kalbos, tuo labai džiaugiuosi, kadangi tai visad buvo
viena mano svajonių, o atsiradus galimybei ją įgyvendinti, būtų kvaila nepasinaudoti.
Ilgai galvojau, ką dar Jums papasakoti, nes visko tiek daug, kad net sunku pradėti. Visų pirma tai tarptautinis koledžas – čia mokosi mokiniai iš daugiau nei iš 80
šalių iš visų žemynų. Koledžo teritorijoje gyvena visi mokiniai ir mokytojai su šeimomis. Tai kuria bendruomeniškumo jausmą, visi čia „savi―. Mokiniai gyvena keturviečiuose kambariuose, aš pati kambariu dalinuosi su merginomis iš Honkongo,
Vokietijos, D.Britanijos, Kolumbijos. Vos tik atvykus buvo keista, jog dvejus metus
kambarį teks dalintis su visai nepažįstamais žmonėmis, tačiau dabar net sunku įsivaizduoti bent keletą minučių tuščiame kambaryje. Siekiant tapti „viena šeima― padeda ir tokie dalykai kaip bloko susitikimai kiekvieną ketvirtadienį, viso koledžo
susitikimai kartą per mėnesį.
Atrodytų, jau vien buvimas tokioje tarptautinėje aplinkoje yra neįkainojama patirtis. Bet tai tik maža dalis to,
ką patiriame. Pati Tarptautinio
Bakalaureato programa skirta
ugdyti visapusišką žmogų,
todėl daug dėmesio skiriama
popamokinei veiklai. Čia privalome lankyti bent po vieną
užsiėmimą kiekvienoje iš
Beata (trečia iš kairės) su savo kambario draugėmis
bent po keturių kategorijų: creativity, action, community service, campus service.
Pasirinkimas itin platus. Aš pati „oficialiai― lankau Lotynų Amerikos šokius, jogą,
savanoriauju vietinėje organizacijoje „Mother‘s Choice― bei esu viena iš reguleraus
talentų vakaro „Cafe― organizatorių. Be to, dar mokausi tradicinio „liūtų šokio―,
esu „Playback― teatro narė, lankau „Peer support― paskaitas, kadangi kitąmet siekiu
būti šios grupės nare ir padėti naujiems mokiniams, turintiems bet kokių problemų.
Be viso to, ir mokytis tenka. Tai nėra lengva, turint omenyje, jog viskas ir sunkiau,
ir darbo daugiau. Darbo daugiau dėl to, jog be teorinių dalykų, kuriuos tenka išmokti, turime atlikti daug praktikos, kuri turi būti plačiai aprašyta. Norint įgyti tarptautinio bakalaureato diplomą reikia ne vien baigiamąjį egzaminą laikyti, bet yra ir
atsiskaitymų, kurie kiekvieno dalyko yra kitokie. Pavyzdžiui, gamtamoksliuose
dalykuose – laboratoriniai darbai, humanitariniuose – dažniausiai tam tikros situacijos nagrinėjimas, problemų analizavimas ir galimų sprendimų kūrimas, kalbose –
komentarai, prezentacijos ir t.t. Dėl to darbo susikaupia itin daug.
Taip pat per mokslo metus organizuojama gan nemažai netradicinio ugdymo
dienų, kurių metu vykdomos įvairiausios veiklos, pvz., lytinio švietimo diena,
„Jungtinių Tautų“ modelis, organizacijos „Amnesty International“ diena ir t.t. Tokių dienų metu klausome paskaitų, vyksta diskusijos, įvairios simuliacijos, žaidimai
etc.
Be visų jau minėtų veiklų, kasmet koledže organizuojamos „China Week“ ir
„Project Week“. „China Week“ yra savaitė pirmamečiams, kurios metu yra atliekamos veiklos pačioje Kinijoje. Aš savaitę praleidau Nanning mieste, kur mergaičių
mokykloje mokėme anglų kalbos. „Project Week― – labai panašu. Tik tiek, kad galima keliauti jau ne vien į Kinijos miestus, bet ir į aplinkines šalis. Aš pasirinkau
veiklą atlikti Kinijos mieste Sanya, nevyriausybinėje organizacijoje „Sea Turtles
911“, dirbančioje už jūrų vėžlių išsaugojimą. Abi šios kelionės buvo itin įdomios ir
dar labiau naudingos. Visomis prasmėmis.
Be to, koledže nuolat vyksta įvairių renginių. Šiemet vyko trys kultūriniai vakarai
(Afrikos, Europos, Kinijos, Lotynų Amerikos), kurių metu skirtingų regionų atstovai
pristatė tradicinį maistą, pasirodymų metu—šokius, dainas, svarbius įvykius ar įžy mius žmones ir t.t. Taip pat reguliariai vyksta muzikos vakarai paties mokyklos direktoriaus namuose (beje, neminėjau, jis taip pat gyvena toje pačioje teritorijoje
kaip ir mokiniai bei mokytojai).
Galėčiau pasakoti be galo, bet... Geriausia - ne išgirsti, o patirti patiems. Todėl,
nors šiemet jau kiek vėlu, bet kitąmet būsimiems vienuoliktokams noriu nuoširdžiai
rekomenduoti pasinaudoti galimybe ir sudalyvauti Jungtinių Pasaulio Koledžų rengiamoje atrankoje, kuri prasideda vasario — kovo mėnesiais. O jei pasiseks, išvažiuoti. Žinokit, bus nelengva, bet tikrai verta...
Pasinaudodama proga, noriu padėkoti visiems mane gimnazijoje mokiusiems
mokytojams. O abiturientams - didžiausios sėkmės artėjančiuose egzaminuose!
Jūsų Beata

ės
kom lai,
Mo okyk ui.
m
ne venim
y
og
eka
Sen

2011-2012 mokslo metų
nugalėtojai:
VYGINTAS ŠLENFUKTAS, IVG kl. – II vieta; AGNĖ MILIŪTĖ, IVG kl. – III
vieta. Mokytoja JŪRATĖ BARABANOVIENĖ.
Rajoninė mokinių dailės olimpiada „Sparnai. Nuo vėjo malūnų iki...“
EDVINAS MIKULSKIS, 4A kl. – I vieta; VAIDAS BYLA, 4E kl. – III vieta.
Mokytoja REDA VIKTAŢENTIENĖ.
Rajoninio jaunųjų filologų konkurso laureatai
GODA GURINSKAITĖ, IVG kl. (poezija), mokytojas ANDRIUS DAMUŠIS
AGNĖ KAVALIAUSKAITĖ, IVH kl. (proza), mokytoja ERIKA ANCEVIČIŪTĖ
LAURA BARKAUSKAITĖ, IVF kl. (literatūros kritika), mokytoja VAIDA
KAINAUSKIENĖ.
Rajoninė fizikų olimpiada
SAULIUS VAINAUSKAS, IC kl. – II vieta. Mokytojas RAMŪNAS BŪDININKAS.
ALGIRDAS KARTAVIČIUS, I D kl. – III vieta; VYTAUTAS ŠLENFUKTAS,
IIA kl. – I vieta; GUODA LIEPUONIŪTĖ, IIA kl. – II vieta;
MARIUS VALASEVIČIUS, IIIF kl. – I vieta; ALGIRDAS VAINAUSKAS, IIIF –
III vieta; SKIRMANTAS SUTKUS, IVF kl. – I vieta; RIMAS BRIAUKA, IVF kl. –
II vieta. Mokytoja IRENA SKAMARAKIENĖ.
Suvalkijos krašto moksleivių dr. J. Kazicko informacinių technologijų konkursas
IEVA PAŠKAUSKAITĖ, III C kl. – II vieta. Mokytoja INGA KAMINSKIENĖ.
Suvalkijos krašto moksleivių dr. J. Kazicko programavimo konkursas
ROKAS GRIKIETIS, IV F kl. – III vieta. Mokytoja INGA KAMINSKIENĖ.
Religinės literatūros skaitovų konkurso „VERBA MEA AURIBUS PERCIPE,
DOMINE“ laureatai
EGLĖ TAMAŠAUSKAITĖ, IVF kl. - Bruno Ferrero „Aštuntoji diena― (konkursui
pasiruošė pati); JUSTĖ KAZAKEVIČIŪTĖ, IVA kl. - Sava kūryba „Tu Manoj
širdy―; SIMONA KASMAUSKAITĖ, IVA kl. - 42 psalmė .
Mokytoja VILMA BALANDIENĖ.
50-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados II etapas
JIEVA VILKAITYTĖ, IB kl. – I vieta; ALGIRDAS KARTAVIČIUS, ID kl. – II
vieta; GERDA ŠIMOLIŪNAITĖ, IA kl. – III vieta VYTAUTAS ŠLENFUKTAS,
IIA kl. – I-II vieta; GUODA LIEPUONIŪTĖ, IIA kl. – I-II vieta;
JUSTĖ KVIESULAITYTĖ, IIIG kl. – I vieta; MONIKA MEKŠRAITYTĖ, IIIC kl.
– III vieta; VYGINTAS ŠLENFUKTAS, IVG kl. – I vieta;
REMIGIJUS PĖČELIS, IV G kl. – II vieta; RENATA BALSYTĖ, IV G kl. – III
vieta. Mokytojos: DANUTĖ LEŠČIUKAITIENĖ, DALIA MARTIŠIENĖ.
Vilkaviškio vyskupijos Dievo Gailestingumo metų 9-12 klasių mokinių rašinių
konkursas „Dievo gailestingumo ţenklas“
MILDA BANIONYTĖ, IV G kl., rašinys „Jis prie manęs pasilenkė meiliai― - I vieta. Mokytoja VILMA BALANDIENĖ.
Rajoninė informacinių technologijų olimpiada
ROKAS GRIKIETIS, IV F kl. – I vieta; MINDAUGAS ŠIRVYS, IV F kl.
– II vieta. Mokytoja INGA KAMINSKIENĖ
Sūduvos krašto gimnazijų matematikos olimpiada
VYGINTAS ŠLENFUKTAS, IV G kl. – I vieta; GERDA ŠIMOLIŪNAITĖ,
I A kl. – II vieta; VYTAUTAS ŠLENFUKTAS, II A kl. – II vieta.
Mokytojos: VIRGINIJA BARTKUVIENĖ, VIDA KARPAVIČIENĖ.
Respublikinė dailės olimpiada
EDVINAS MIKULSKIS, IV A kl. – III vieta. Mokytoja REDA VIKTAŢENTIENĖ.
Respublikinė matematikos olimpiada
VYTAUTAS ŠLENFUKTAS, II A kl. – IV vieta.
Mokytoja VIRGINIJA BARTKUVIENĖ
Respublikinės teisinių ţinių konkurso „Temidė“ regioninio etapo I vietos
laimėtojai - I B kl. gimnazistai: ADAS GUDELIAUSKAS, JIEVA VILKAITYTĖ,
JUSTAS KRAULĖDA, INDRĖ GALINSKAITĖ, UGNĖ MALADAUSKAITĖ,
Mokytoja VILMA BALANDIENĖ.
Respublikinė istorijos olimpiada
IEVA PAŠKAUSKAITĖ, IIIC kl.— I vieta. Mokytoja MILDA SLEDŢIUVIENĖ.
Respublikos Lietuvos jaunųjų filologų konkursas
GODA GURINSKAITĖ, IV E kl.—II vieta. Mokytojas ANDRIUS DAMUŠIS.

Nuoširdžiai dėkoju mokiniams ir jų mokytojams
už puikius 2011-2012 mokslo metų pasiekimus —
„Aušros“ gimnazijos garsinimą.
Direktorius

Evelina Kurtinaitytė – IIIH
klasės gimnazistė – vilkaviškiečio, etnokultūrologo, daugelio
knygų autoriaus, tautosakininko
A. Kurtinaičio anūkė - stengiasi domėtis viskuo: istorija, biologija, uţsienio kalbomis, menais, bet, kaip teigia ji, mėgstamiausias jos uţsiėmimas – skaityti knygas. Ir taip nuo maţų
dienų... Tam pamatus padėjo
Senelis, su kuriuo vasaromis
leidţiasi į ekspedicijas.
Evelina Kurtinaitytė
Evelina mėgsta įvairių ţanrų
literatūrą. Tačiau poezijos kūrinių yra skaičiusi maţiausiai, nes... jai pačiai patinka poeziją kurti – emocingą ir be
„apribojimų“. Poezijos kūrimas padeda nusiraminti, atsipalaiduoti. Evelina teigia, jog išlieti mintis ant balto lapo –
tai tarsi išsipasakojimas geriausiam draugui.
Mergaitei Senelis taip pat įrodė, jog kalbų mokėjimas
yra didelis privalumas, todėl Evelina mokosi ne tik dėstomų mokykloje kalbų (anglų ir vokiečių), bet ir lotynų, ir
dar kitų... Evelina juokauja, jog kartais atsitinka taip, kad
per vokiečių pamoką prabyla ispaniškai . Kalbos labai
pravertė ir uţ Lietuvos ribų, keliaujant, todėl ir arabų kalba nėra labai svetima.
Dar vienas pomėgis – fotografija. Šioje srityje ją
„atrado“ mokytoja Reda Viktaţentienė. Kaip sako Evelina,
Mokytojos dėka gali didţiuotis pasiektais rezultatais. Evelina fotografuoja visur: ekspedicijose, draugų kompanijoje
ar gimnazijoje... Tai malonus uţsiėmimas – nuotraukoje
gali pamatyti tai, ko kartais nepamato mūsų akys...
Evelina sako, jog svarbiausia atrasti savo mėgstamą
veiklą, tuomet, net nejausite, kaip šis uţsiėmimas taps jūsų
„oru“, be kurio negalėsite gyventi!

„Ţibinto“ informacija

Evelina Kurtinaitytė

VAIDMUO GYVENIME
Tiek daug gyvenime vaidmenų, kuriuos kiekvieną dieną, minutė ir net sekundę tenka norom nenorom atlikti.
Kam visa tai? Kam tie vaidmenys, tarp kurių vargu ar lengva rasti tikrąjį „aš―?
Rytas. Vos spėjus pabusti, dar nežengusi kojos iš lovos,
jau visoje namų aplinkoje atlieku tiek daug vaidmenų. Tik
pagalvokit, vienu metu aš esu ir duktė, ir sesuo, ir anūkė, ir
tiesiog tik draugė. Niekas manęs net neklausia, noriu aš to
ar ne, gyvenimas tai paskyrė, ir tai vykdau diena iš dienos.
Kartais su džiaugsmu, kartais su liūdesiu, bet tiesiog vykdau.
Peržengusi namų slenkstį, žengiu žingsnį į visai kitą
aplinką, o ten - dar krūva manęs laukiančių vaidmenų. Vėl
ir vėl, vienu metu į mane susideda tiek daug, bet tuo pat
metu aš jaučiuosi tokia tuščia. Tie vaidmenys kvartalo aplinkoje visai nevilioja manęs. Turiu būti ir kaimynė, ir pirkėja, ir pažįstama, ir šiaip eilinė pakeleivė, kai kam galbūt
net priešė, ir galiausiai draugė - tai, matyt, labiausiai viliojantis vaidmuo, čia bent jau nereikia vaidinti jausmų, ar
poelgių, būdama draugė - tiesiog gyveni tuo vaidmeniu.
Netgi galėčiau pasakyti, didžiuojiesi, jog gavai tokį vaidmenį, kad nusipelnei gauti „draugo― titulą, jei taip galima
būtų sakyti.
Ir toliau visiškai kita erdvė - mokykla. Erdvė, kur niekada nežinai, kas ten tavęs lauks. Kas rytą keliauju ten su
nerimu ir šiokia tokia mažyte baime. Vieną dieną toje aplinkoje tu šypsaisi, o kitą - giliai viduje siunti visus į šalis,
nes nenori nieko matyti, bet esi prikaustyta prie savo pareigos
atlikti vaidmenis. Ir
čia vėlgi jų laukia ne
vienas ir ne du. Visų
pirma įlendu į mokinės, vėliau į bendrasuolės, klasiokės, auklėtinės, pasyvios klausytojos vaidmenis. Sakyčiau visai neblogai? Vienas žmogus, viena mažytė
būtybė, o tiek daugybė vaidmenų vienai asmenybei. Ir čia
dar toli gražu nėra nė pusės visų mūsų atliekamų vaidmenų.
Tačiau rašydama čia, nenorėjau visko sutelkti į juos.
Man išties vis nerimstanti mintis yra ta, kad tarp tų visų
išvardintų vaidmenų aš nesugebu rasti savęs. Taip gali būti? Ar gali būti taip, kad gyvenu, atlieku vaidmenis, tačiau
vietos, kur galėčiau būti tikroji aš, - nėra, tiesiog visiškai
nėra. Keista. Bet būtent taip jaučiuosi.

Ieva Paškauskaitė, III C klasės
gimnazistė, ne vienerius metus
savo pasiekimais garsina Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos vardą
- dalyvauja beveik visuose rajono,
bei respublikos olimpiadose, konkursuose. Merginai visai nesvarbu kokioje olimpiadoje dalyvauti:
lietuvių kalbos, matematikos, biologijos, istorijos... Ir kas svarbiausia - visada pelno aukščiausius komisijos įvertinimus.
Ieva Paškauskaitė
Sandra Saukaitė: Sveika, Ieva! Kai už lango medžių
lapus jau glosto saulės spinduliai, ar jauti pavasario
dvelksmą? Galbūt gali daugiau laiko skirti laisvalaikiui
po įtempto laikotarpio?
Ieva Paškauskaitė: Pagaliau jaučiu! Visi svarbiausi
darbai pasibaigė, gamta atgijo, todėl šiomis dienomis gyventi išties pasidarė lengviau - grįţusi namo nebeţinau ką
veikti, galiu sau leisti ţiūrėti mėgstamą serialą ir skaityti
visas knygas iš eilės. Be to, pagaliau pavyksta normaliai
išsimiegoti - nereikia naktimis kartotis datų ar įsivaizduoti
save atsakinėjančią prieš kokį nors profesorių.
S.S.: Kaip manai, kur žmogus gali pasisemti stiprybės bei motyvacijos siekti to, ko giliai širdyje tikrai
trokšta? Juk neretai sunku realizuoti savo galimybes ir
svajones…
I.P.: Jei ţmogus kaţko labai nori, geriausia motyvacija yra vaizduotėje matyti savo troškimą įgyvendintą. Išties, kartais būna sunku save realizuoti, arba norisi to, kas
yra neįmanoma. Iškart ir daug. Tačiau labai stengiantis,
žengiant po mažą žingsnelį, tikslas visada pasiekiamas.
Man asmeniškai stiprybės suteikia šeima ir draugai. Ţinau,
kad jie mane palaikys bet kokiu atveju - ar man pasiseks,
ar ne, ir esu labai uţ tai dėkinga. Jų supratimas palengvina darbą. Be to, daug motyvacijos duoda matomas rezultatas, kai kasdien kaţką pasieki ir kasdien nugali abejones ir
baimes dėl nesėkmės.
S.S.: Esi kukli, nesieki girtis laimėjimais, o klausimai apie juos priverčia nuleisti akis. Bet, leisk paklausti, ką tau suteikia ar įrodo pasiekti laimėjimai? Koks
jausmas būna tą minutę, kai pasieki pergalę, savo tikslą?
I.P.: Įrodo, kad aš galiu. Turbūt tai daţniausiai ir noriu įrodyti sau - net ne kitiems - o būtent sau. Esu iš tų,
kurie abejoja ir nuolatos jaudinasi, tad kiekvienas laimėjimas man tarsi sako: "Tu tai padarei". Tą minutę jausmas
būna išties malonus. Norisi kvailai išsišiepti ir nusijuokti iš
palengvėjimo, kad kaţką padariau. Tie laimėjimai yra visų

O TU VIS VIEN NESUPRATAI…
Ar tu žinai ką reiškia tamsa..? Ar žinai ką reiškia žiema be
sniego..? Gatvė be šviesos… Ežeras be vandens… Medis be lapų...
Ar žinai kaip jaučiasi liūdnas
žmogus..? Su begaliniu ilgesiu
veide… Ar esi girdėjęs neramų
jūros bangų ošimą naktį..?
Ar pagalvojai, kaip jaučiasi
žmogus, kuris negirdi nuostabiausios pasaulyje muzikos..? Ar žinai, ką galvoja žmogus,
sėdėdamas prie žvakių šviesos ir žiūrintis į gilią tamsą?
Jis mąsto… Mąsto apie gyvenimą… Mąsto, jog ne viskas
taip gražu, kaip galėtų būti. Širdy jis verkia.
Verkia, nes jo niekas nesupranta. Nes niekas nepagalvojo
apie jį. Kad jam irgi būna sunku… Niekam nesvarbu koks
jo gyvenimas.
Niekas nesusimąsto, kodėl per pilnatį jo akys būna ašarotos. Kodėl sunku..? Ne, niekam tai nesvarbu. Gyvenimas
neteisingas, bet reikia su tuo susitaikyti. Nesinori. Sunku… Bet reikia. Reikia susitaikyti su tuo, kad žmonės abejingi, jog niekam nesi reikalingas. Ir kas kaltas, jog jis per
sausrą laukia lietaus..? O gal, ne tik jis kaltas? Gal… Bet
per laiką viskas pasikeis. Gal į gerą, o gal ir ne… Jis tiesiog tikisi. Vis dar turi viltį. Dar… Kol kas…
Jis tiesiog tikisi, jog jį kas nors supras. Kad per pilnatį
daugiau nereiktų lieti ašarų… Tikisi, kad daugiau nebebus
žiemos be sniego… Kad daugiau nebereiks liūdėti. Ir nebereiks klausytis neramių bangų ošimo. Juk jis žmogus…
Jis irgi žmogus, kuris tik nori, jog atsirastų būtybė suprantanti jį. Kuri suprastų, kai jam sunku... Kuri mokėtų skaityti tarp eilučių.
Jis tik tamsoje ieško vilties žiburėlio…
Vilties, jog jį supras…

pirma įrodymas sau, kad esu ne iš kelmo spirta, kad aš ne
prastesnė uţ kitus. Kiekvienas jų padeda šiek tiek ryškiau
įsivaizduoti savo ateitį, matyti viziją. Vėliau jie užsimiršta ir
aš bandau iš naujo. Be to, laimėti yra smagu. Smagu, kai
pasieki uţsibrėţtą tikslą, kai gauni apdovanojimą uţ pastangas - ir visai nesvarbu, ar tai knyga, ar medalis, ar tiesiog
pagyrimas. Būtent pagyrimai ir yra maloniausia dalis, o
ypač malonu matyti pasididţiavimą tėvų akyse.
S.S.: Galbūt šiek tiek nuvalkiotas klausimas ir daug
kartų girdėtas, tačiau smalsu, kokias knygas mėgsti skaityti? Esu girdėjus, kad biografijų skaitymas jaunam
žmogui yra labai naudingas dalykas. Ar galėtum pritarti
šiam teiginiui? Jeigu reikėtų rinktis tarp knygos ir filmo,
ar galėtum neabejodama pasirinkti vieną iš šių dalykų?
I.P.: Man tai malonus klausimas. Esu knygų fanatikė,
kartais net vadinu save bibliofile - jau dabar esu sukaupusi
savo nedidelę "kolekciją". Mėgstu skaityti įvairių ţanrų knygas, bet didţiausią malonumą man teikia popkultūros gaminiai - fantastiniai romanai ir detektyvai. Mėgstu ir klasiką,
ypač anglų, ir psichologinius romanus. Tiesa, nesu didelė
romantinių knygų gerbėja, tačiau kartais skaitau ir jas.
Biografijos nėra mano mėgstamiausias ţanras, tačiau su
tavo teiginiu visiškai sutinku. Skaitymas apie ţmones, kurie
tave įkvepia, gali paskatinti pasikeisti, permąstyti savo gyvenimą, pasimokyti iš jų. O renkantis tarp knygos ir filmo...
pasirinkčiau knygą, nes ji man teikia didesnį malonumą.
Knyga geriau atskleidţia charakterius, man patinka pačiai
susikurti jų paveikslus, įsivaizduoti įvairiausias vietas. Filme
paliekama kur kas maţiau vietos vaizduotei. Tačiau nesu
nusistačiusi prieš filmus - ţiūriu juos su dideliu malonumu.
S.S.: Štai, ţiūrime kas vakarą ţinias, matome pasaulio ir Lietuvos įvykius. Ne vienas paţįstamas jau susikrovė lagaminą, pamojavo artimiesiems, nuramino ašarą
braukiančius tėvus ir iškeliavo uţ jūrų, uţ marių ieškodamas geresnio gyvenimo, didesnių perspektyvų. O kas
vyksta su jaunų ţmonių patriotizmo jausmu? Ar pati
neplanuoji iškeliauti studijuoti į uţsienį? Ţinoma, kelionės, kitų kultūrų paţinimas daro didelę įtaką ţmogaus
pasaulėţiūrai, o šiuolaikinės susisiekimo priemonės pasaulį sumaţina, nebėra sunku pasiekti atokiausius kampelius. Tačiau, ar norėtum gyventi svetur, visus artimuosius, mylimas vietas palikusi Lietuvoje?
I.P.: Aš patriotė! Tiesą sakant, niekada neplanavau
išvykti. Tikiuosi, kad turėsiu galimybę metus kitus pastudijuoti uţsienyje, kai mokysiuosi universitete - tai puiki patirtis, tačiau man patinka gyventi Lietuvoje. Keliauti, išvykti
kaţkur yra labai smagu ir aš branginu kiekvieną kelionių
prisiminimą, bet jose greitai pasiilgstu tėvų, draugų, savo
kambario ir savo šuns. Nenorėčiau visą gyvenimą praleisti
kitoje vietoje, nes abejoju, ar ji galėtų tapti sava, bijočiau
ten visą laiką jaustis vieniša. Gal tai naivus ir banalus požiūris, kuris kažkada pasikeis, bet kol kas planuoju gyventi
Lietuvoje. Norėčiau, kad ir kiti liktų čia. Manau, kad mes
esame Lietuvos ateitis ir negalime jos tiesiog imti ir palikti,
juk čia gavome mokslą ir gyvenimo paţinimą, galų gale, čia
nėra taip blogai. Lietuviai mėgsta burbėti ir neobjektyviai
vertinti įvairius dalykus (ypač Lietuvos perspektyvą), bet jei
mes nustotume taip darę, galėtume susikurti geresnį gyvenimą. Juk tiek daug priklauso nuo mūsų, o mes pasirenkame
lengviausią kelią ir pabėgame.
S.S.: Ar turi ţmogų, galbūt rašytoją, ţymų visuomenės veikėją , kurį laikai autoritetu?
I.P.: Ir ne vieną. Nuo maţens ţavėjausi rašytoju Philip
Pullman. Mane įkvepia jo stilius, paprastai išsakomos gilios
mintys. Būdamas fantastinių knygų autoriumi realybę jis
nupiešia tikroviškiau nei kai kurie realistai. Labai ţaviuosi
J.R.R.Tolkien, Ch.Paolini, J.Stroud kūryba. Visi jie yra mano autoritetai. Norėčiau kada nors pasiekti tai, ką pasiekė
jie ir turėti galimybę savo darbais pakeisti pasaulį, palyginti
jaunimo mąstyseną. Dideliu autoritetu laikau A.Čekuolį man patinka jo knygos, jo mąstysena, jo gyvenimo būdas ir
neblėstanti energija, ir J.Marcinkevičių - jis mylimiausias
mano poetas, patriotas ir Lietuvos tautiškumo sargas. Yra
daugybė ţmonių, kuriais aš ţaviuosi ir į kuriuos panaši norėčiau būti.
S.S.: Darbštumas – viena svarbiausių savybių, norint ko nors pasiekti. Kokios dar savybės tau padeda
siekti tikslų ir visapusiškai tobulėti? Ar labai uţsispyrusi
esi?
I.P.: Darbas, be abejo, yra neatsiejamas nuo pasiekimų. tačiau man patinka manyti, kad turiu ir šiek tiek gabumų. Viena iš mano gerųjų savybių yra mokėjimas planuoti
laiką. Be to, nemėgstu tinginiauti ir greitai mokausi. Man
labai pasisekė, kad turiu gerą atmintį, esu pakankami uţsispyrusi ir lengvai nenuleidţiu rankų. Daug duoda tai, kad
man patinka skaityti ir patinka tai, ką darau.
S.S.: Ar būtų sudėtinga atsakyti į šį klausimą – apie
ką svajoji? Ar nėra paslaptis, kokia didţiausia tavo svajonė? Kokią ateities viziją puoselėji?
Nukelta į 4 psl.

M i e l as gi mn a z i s t e ,
Meksika – paslaptinga ir nepakartojama
Kelionė į Meksikos šalį – tarsi į nepakartojamą pasaulį.
Taip, Meksika – netikėtumų šalis. Meksika – tai, ką būtina
patirti kiekvienam žmogui. Ji kažkas, įsiskverbiantis į sielą
ir širdį. Iki dabar jaučiu Meksikos skonį: įdomius archeologijos lobynus, nepaprasto grožio kolonijinius miestus, nepakartojamą poilsį puikiuose Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno paplūdimiuose...
Meksika – kontrastų kupina šalis. Valstybė Šiaurės Amerikos pietuose. Šiaurėje ribojasi su JAV, pietuose – su Belizu ir Gvatemala. Rytinius krantus skalauja Atlanto vandenyno Meksikos įlanka ir Karibų jūra, vakarinius – Ramusis
vandenynas… Sostinė Meksikas – vienas didžiausių miestų
pasaulyje, kuriame gyvena apie 20 mln. žmonių. Kaip pasakojo gidai, Meksikos miestas pastatytas ant ežerų ir kiekvienais metais grimzta žemėn po keliolika centimetrų.
Ši kelionė buvo kupina nuotykių ir egzotikos. Išsinuomoję automobilį važinėjome po visą Meksiką. Aplankėme
senovinius actekų ir majų civilizacijos paminklus, didžiuosius kolonijinius miestus, įkurtus ankstesnių civilizacijų
miestų vietoje. Daug iš šių objektų yra įtraukti į UNESCO
pasaulio paveldo sąrašą. Pavyzdžiui, buvau prie Čičinicos
piramidės ir jos griuvėsių. Beje, visą mėnesį, kurį buvome
Meksikos šalyje, buvo itin karštas ir drėgnas klimatas. Dieną karštis pakildavo iki 30 laipsnių Celsijaus, o vakare ir
naktį (bent jau balandį) ne mažiau kaip 20. Meksikiečiai,
kaip ir jų klimatas , taip pat labai malonūs, mandagūs,
šilti.
Taigi pirmąją savaitę gyvenome pačiame sostinės centre,
prie įžymiosios gatvės. Tai per visą sostinę nusidriekusi
gatvė, kurios ilgis yra apie 72 km. Ji pasaulyje žinoma kaip
ilgiausia mieste esanti gatvė. Meksikos sostinėje apžiūrėjome centrinę Zocalo aikštę ir senąją Katedrą, Prezidento rūmus, Bella Arte operos pastatą ir actekų šventyklos griuvėsius. Aplankėme Nacionaliniame Antropologijos
muziejų, kuris
yra
vienas
turtingiausių
ir
įspūdingiausių
muziejų Lotynų Amerikoje.
Taip pat nuvykome į Dievų miestą Teotihuakaną, įtrauktą į
UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Šis miestas buvo galingiausia Amerikos indėnų imperijos sostinė. Kopėme ir į
Saulės (trečioji pagal aukštį piramidė pasaulyje) viršūnę,
nuo kurios atsivėrė labai graži panorama. Prie Saulės piramidės stovi ir Mėnulio piramidė, bet į ją nebuvo galima
užlipti, nes ji labai aptrupėjusi. Aplankiau ir mačiau mirusiųjų miestą ir jo požemius.
Antrąją savaite vykome i Akapulką – kurortą, kurį skalauja Ramusis vandenynas. Bet man paliko gana slogų įspūdį, nes mačiau prie parduotuvių stovinčius ginkluotus kareivius, gatvėmis važinėjančius pilnus automobilius kareivių,
kurie saugojo turistus, kadangi būtent Akapulko mieste vyko ir vyksta daug įvairių apiplėšimų ir pagrobimų.
Visą savaitę poilsiavome Akapulko paplūdimyje. Netoliese buvo sidabro kasykla, kurioje apsilankėme ir pripirkome lauktuvių. Sidabro sostinė yra Tasko, įsikūrusi vaizdingame Guerrero kalnų šlaite. Siauros gatvelės, kolonijiniai
pastatai, nuostabi katedra ir begalė sidabro parduotuvėlių
sužavėjo mane.
Trečiąją savaitę poilsiavome Cancuno kurorte. Taip pat
grožėjomės Atlanto vandenyno ir Meksikos įlankos skaidriu, be galo šiltu vandeniu, kurio temperatūra mane labai
stebino – vanduo dieną pakildavo iki 28–30 šilumos.
Ketvirtąją savaitę važiavome į Tulumą, senosios majų
civilizacijos miestą, įsikūrusį ant jūros kranto ir tarnavusį
kaip uostą. Tai vienas iš geriausiai išsilaikiusių majų pajūrio
miestų. Gyvenome džiunglėse. Naktį ten tikrai baugu, man
vis atrodė, kad žvėrys „aplankys― . Savo akimis mačiau
skorpioną, krabą... Kiekvieną vakarą, kai saulė nusileisdavo,
eidavom į pajūrį pasitikt iš Karibų jūros pakylančio mėnulio. Dieną karštis nenumaldomas, bet Karibų žydras vanduo
ir koralai, kurių kiekvieną dieną jūra išmeta į krantą, įspūdingi.
Meksika turi daug veidų: Meksikos istorija, siekianti
majų ir actekų kultūras, senieji miestai su šventyklų ir piramidžių liekanomis, įvairus gamtovaizdis, pradedant platumomis ir baigiant kalnais, tekila ir mariačis muzika, skaidrus žydras Karibų jūros vanduo, aštrokas pikantiškas maistas, fantastiški kurortų Puerto Vallarta, Acapulco, Playa

del Carmen, Cancun paplūdimiai ir t. t. Visa tai stulbina
ir palieka neišdildomą įspūdį visam gyvenimui.
Dar tikrai ten sugrįšiu...
Kornelija Dadurkaitė, IIA

...visur buvau... daug ką pamačiau...
Tėvai man suteikė neįkainojamą dovaną – keliones.
Buvau daugelyje Europos šalių, aplankiau kelias Afrikos
valstybes bei Izraelį. Teko
pabuvoti ir Šiaurės Amerikoje.
Prieš 4–5 metus vykau į Majamį, Floridos valstiją. Ten praleidau mėnesį, sutikau Naujuosius metus bei Kalėdas. Šias
šventes buvo keista švęsti,
matant aplink ne papuoštas
egles, o palmes ir kaitinant 30 laipsnių temperatūrai. Taip
pat aplankiau ir NASA būstinę. Būdami Amerikoje, nusprendėme vykti septynioms dienoms kruizu į Bahamas. Jau
buvau nemažai mačiusi anksčiau, tačiau mane pritrenkė
mūsų laivo dydis ir prabanga. Aplankėme kelias Bahamų
salas, tarp jų ir sostinę Nasau bei joje esantį įspūdingą viešbutį, kuriame yra ne tik daugybė baseinų, parduotuvių, restoranų, bet ir milžinišką plotą užimantis akvariumas su įvairiausiais jūros gyvūnais: rykliais, rajomis, įvairiaspalvėmis
žuvimis bei medūzomis, vežliais... Bahamose tikrai pasijunti kaip rojuje: vaikštinėji jaukiomis gatvelėmis šalia jūros, plaukus kedena šiltas vėjas, geri kokteilį iš kokoso
riešuto, aplinkui matai besišypsančius žmones, milijardierių
jachtas ...
Po metų vykome į Kubą, garsėjančią romu ir cigarais.
Tėvai mane į šią šalį norėjo nusivežti, kad parodytų, kaip jie
gyveno sovietų laikais, kai buvo ne tik prabangos, bet ir
maisto prekių deficitas. Tiesą sakant, prieš vykdama į šią
šalį buvau skeptiškai nusiteikusi, nes tai komunistinė valstybė. Nemaniau, kad ji kažkuo mane sužavės. Dabar galiu
nuoširdžiai prisipažinti klydusi. Tai šalis, sužavėjusi mane
ugninga kultūra, energija, spalvų gausybe, laukine gamta,
miestais ir paprastais žmonėmis. Čia gali pamatyti daug
antikvarinių automobilių, važinėjančių gatvėmis. Praleidome savaitę sostinėje Havanoje, aplankėme įžymiausias vietas: menininkų kvartalą, garsų visame pasaulyje Havanos
universitetą, senamiestį, naujamiestį ir dar daug kitų objektų, kurie paliko neišdildomą įspūdį. Kelionei suteikė savotiškumo ir tai, jog buvome apsistoję praeityje garsaus mafijos atstovo Al Capone viešbutyje. Havanoje jungiasi skurdas ir prabanga: vienas šalia kito stovi prabangus pastatas su
senovinėmis architektūros detalėmis ir kitas, atrodantis, jog
tuoj sugrius nuo stipresnio vėjo. Po viešnagės šiame nuostabiame mieste vykome į Varadero kurortą, garsėjantį auksiniais paplūdimiais. Ten praleidome daugiau nei savaitę,
mėgaudamiesi kaitria Karibų jūros saule ir žavėdamiesi ne
tik gamta, bet ir neįprasto žydrumo vandeniu. Teko pamatyti net ir Karibų jūros audrą. Laimei, tąkart ji buvo nestipri.
Tiek Havana, tiek Varadero mane sužavėjo savo unikalumu.
Kuba – šalis, kuriai abejingų nėra. Ji visuomet užims ypatingą vietą mano atmintyje.
Rudenį vykome į Jaltą, Ukrainą. Tai kurortas, kuriame
ilsėdavosi daugelio iš mūsų tėvai ir seneliai. Vaikščiodama
po Krymą girdėjau tėvų pasakojimus, ką jie veikė toje ar
anoje vietoje. Tai kelionei suteikė kelionės laiku įspūdį.
Jaltoje man patiko vaikščioti po siauras kalnų gatveles, kur
dažnai užkalbina vietiniai žmonės. Čia pamačiau tokių dalykų, kurių nepamatysiu niekur kitur, pavyzdžiui, dviese gatvėje šokančias pagyvenusio amžiaus moteris ar besiprausiančių jūroje keistuolių. Pačioje Jaltoje aplankėme du į
UNESCO saugomų objektų sąrašą įtrauktus požeminius
urvus, kurie yra pripažinti vieni gražiausių pasaulyje. Kopėme ir į Ai Petri kalną, nuo kurio viršūnės atsiveria panora-
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Kreipiuosi į Tave, norėdama paskatinti ištarti geresnį žodį šalia esančiam, draugui ir mokytojui. Noriu įrodyti, kad mokykla nėra „kalėjimas―. Mokykla – mokymo
įstaiga, kuri laikui bėgant turėtų tapti antraisiais namais,
kur gera būtų ne tik Tau, bet ir Tave supantiems žmonėms.
Ar kada nors susimąstei, kiek ilgesingų žvilgsnių
susilaukia mokyklos laikrodžiai? Vis „trini― suolus, belaukdamas paskutinių sekundžių iki pertraukos pradžios...
Pamokos daugeliui kančia, regis, jos trunka visą amžinybę, o mokytojo balsas skamba ausyse lyg zyziantis uodas,
neleidžiantis užmigti vidury nakties... Tačiau ausį „rėžia―
ne tik mokytojo pastabos, jo nusivylimas balse dėl dar
kartą neatliktų Tavo, mielas mokiny, namų darbų, o turbūt labiausiai Tave baugina žodžiai: „Sėsk. Du!― . Ir štai
sugadinta visa diena tiek Tau, tiek mokytojui. Tokiu atveju mokykla (tiesiogine žodžio prasme) pavirsta kalėjimu:
mokytojai priversti būti sargybiniais, o mokiniai - neišprusę, nemandagūs kaliniai, kurių vienintelis tikslas –
pabėgti...
Kiekvienas savęs paklauskim: ar man to reikia? Ar
man nuo to geriau? Ar aš noriu būti ir gyventi tokioje
aplinkoje? Dažnai girdžiu pakeiksnojant mokyklą, bet
paklauskite savęs, ką aš darau, kad joje būtų geriau pradėkime kiekvienas nuo savęs. Čia nėra jokių sudėtingų
matematikos, fizikos ar chemijos formulių. Yra galingesnis ginklas – žodis. Argi taip sunku pasakyti švelnų žodį
esančiam šalia, pasakyti, kad jis šiandien puikiai atrodo,
o gal pasiteirauti, ar nereikia kam nors tavo pagalbos?
Galų gale, nusišypsokime! Juk šypsena nieko nekainuoja,
o atrakina duris į kiekvieno širdį... Nepamirškime mokytojų, jų nereikia bijoti, jie turi tapti mūsų draugais. Padėkokime mokytojui už šauniai vestą, įdomią pamoką,
kiekvienąkart, pamatę jį, pasisveikinkime, ir niūriausia
diena gali pavirsti įsimintiniausia akimirka!
Būkime draugiški. Susivienykime ir
keliaukime į geresnę ir šviesesnę ateitį
kartu!
Odeta Černauskaitė, III H
Atkelta iš 3 psl.
I.P.: Turiu daug svajonių. Svajoju keliauti, pamatyti
pasaulio, išvysti garsiausius architektūros šedevrus... Mane
žavi kitos kultūros, tačiau kartu svajoju, kad Lietuva vieną
dieną prilygtų Vakarų Europai ir lietuviai galėtų didţiuotis
savimi. Svajoju apie gerą išsilavinimą, graţius namus ir,
žinoma, apie laimę, kad ir kokio pavidalo ji būtų. Apie šiltą
saulėtą vasarą. Pati nedrįstu sau pripaţinti didţiausios
savo svajonės, nes ji labai banali ir sunkiai įgyvendinama,
todėl geriau nutylėsiu. Pastaruoju metu mano ateities vizija
blanksta - ėmiau abejoti savo pasirinkimais ir dvejoti dėl
to, kuo noriu būti. Tad kol kas tenkinuosi abstraktesne, jog
ateityje dirbsiu darbą, kuris man tikrai patiks, neteks dėti
cento prie cento, ir galėsiu pildyti maţas svajones.
S.S.: Internete greitai galima surasti daugybę gražių bei įdomių frazių, žymių žmonių minčių. Kokiu moto tu vadovaujiesi gyvenime?
I.P.: Mano moto labai paprastas, bet kartu genialus:
„Kaip šauksi, taip atsilieps". Jis sutinkamas visose religijose, feng šui, jogoje ir įvairiausiuose mokymuose, jo teisingumą ir pati ne kartą pajutau.
S.S. Nuoširdţiai dėkoju Ievai uţ laiką, skirtą šiam
interviu. Linkiu jai sėkmės, ryţto ir optimizmo einant
pirmyn savo svajonių ir tikslų įgyvendinimo link.
Kalbėjosi Sandra Saukaitė, III C
ma į jūrą ir Jaltą. Pabuvojome prabanga spindinčiuose Voronsovo bei Livadijos rūmuose. Pastarieji buvo caro Nikolajaus, juose mėgdavo leisti vasaras visa jo šeima. Vėliau aplankėme ir Masandros vyno daryklą, matėme vieną seniausių
vynų pasaulyje, kuris ten guli jau nuo 1775 metų.
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